UCHWAŁA NR VI/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019”
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.122) po
zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich
działających na obszarze Gminy Mrocza uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy
Tomasz Krakowski
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Załącznik do uchwały Nr VI/57/2019
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 marca 2019 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE
MIASTA I GMINY MROCZA
NA ROK 2019

Mrocza 2019
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE
MIASTA I GMINY MROCZA
Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych przebywających w granicach
administracyjnych Miasta i Gminy Mrocza, w tym w szczególności do psów i kotów, w tym kotów wolno
żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
§ 1. Postanowienia ogólne
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Mrocza obejmuje:
1. zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3. odławianie bezdomnych zwierząt;
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. usypianie ślepych miotów;
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
§ 2. Zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
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1. Bezdomne zwierzęta odłowione (wyłapane) na terenie Miasta i Gminy Mrocza umieszcza się i zapewnia
opiekę w Punkcie Zatrzymań Zwierząt w miejscowości Ostrowo. Zwierzęta w ww. punkcie przetrzymywane są
przez okres do 16 dni, z możliwością przedłużenia o kolejne 14 dni w związku z wykonywanymi zabiegami
weterynaryjnymi (np. szczepienie przeciwko wściekliźnie). Opiekę nad ww. zwierzętami sprawują pracownicy
Referatu Obsługi Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. Na terenie powyższego punktu
wyodrębnione są pomieszczenia przeznaczone do:
a) utrzymywania zwierząt zdrowych,
b) utrzymywania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, pozwalające na ich izolowanie od zdrowych
zwierząt,
c) przechowywania karmy.
2. Podejmowane są działania w zakresie odszukania dotychczasowego właściciela lub opiekuna następnie
adopcji, w przypadku niepowodzenia w powyższym zakresie zwierzęta przekazywane są do Schroniska dla
zwierząt, prowadzonego przez Fundację na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka” KRS:
0000278316 NIP: 787-203-80-98, Rusiec 15, 62-120 Wapno, z którym Gmina Mrocza ma podpisaną stosowną
umową.
§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
Powyższe zadanie Gmina Mrocza realizuje poprzez:
1. Dokarmianie wolno żyjących kotów w okresie od 15 października do 15 kwietnia. Karma wydawana jest
nieodpłatnie, razy w tygodniu, wyłącznie opiekunom społecznym w ww. okresie przez Urząd Miasta i Gminy
w Mroczy/Referat Obsługi Komunalnej (pok. 205, w godzinach pracy urzędu). Opiekunem społecznym może
być każda osoba pełnoletnia, mieszkaniec Miasta i Gminy Mrocza, która wpisze się na listę opiekunów
społecznych i zadeklaruje, że:
·będzie dokarmiać wolno żyjące koty,
·miejsca, w których dokarmiane będą koty utrzyma w czystości,
·będzie monitorować ilość kotów w miejscach, w których je dokarmia,
·będzie informować o nowych miejscach bytowania kotów wolno żyjących.
Listę opiekunów społecznych prowadzi Urząd Miasta i Gminy w Mroczy/Referat Obsługi Komunalnej.
2. Monitoring ilości wolno żyjących kotów oraz miejsc ich bytowania prowadzą opiekunowie społeczni,
Straż Miejska oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Mrocza. Powyższe dane przekazywane są do Urzędu Miasta
i Gminy w Mroczy/Referat Obsługi Komunalnej. Na podstawie przekazanych danych prowadzona jest
ewidencja miejsc bytowania wolno żyjących kotów oraz ich ilość.
3. Udzielanie pomocy weterynaryjnej wolno żyjącym kotom. Pomoc udzielana jest kotom, które doznały
urazów w wyniku zdarzenia drogowego, są chore, ich życie jest zagrożone ze względu na stan zdrowia.
Powyższa pomoc udzielana jest na podstawie zgłoszeń opiekunów społecznych, Straży Miejskiej, Policji oraz
mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza. Koszty leczenia pokrywa Gmina Mrocza.
§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Wyłapywanie (odławianie) bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mrocza to zadanie, które
realizowane jest przez Straż Miejską w Mroczy, według potrzeb lub zgłoszonych interwencji. Straż Miejska
posiada stosowne przeszkolenie z zakresu odławiania zwierząt. Transportem odłowionych zwierząt do Punktu
Zatrzymań Zwierząt w miejscowości Ostrowo, następnie do schroniska zajmują się pracownicy Referatu
Obsługi Komunalnej, Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.
2. Referat Obsługi Komunalnej, Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy prowadzi dokumentację dotyczącą
odłowionych bezdomnych zwierząt:
·datę i miejsce odłowienia zwierzęcia,
·zdjęcie oraz krótki opis zwierzęcia,
·datę przekazania zwierzęcia do Punktu Zatrzymań Zwierząt w miejscowości Ostrowo,
·dane osoby zgłaszającej konieczność odłowienia zwierzęcia,
·w przypadku oddania zwierzęcia do adopcji, datę adopcji oraz dane osoby adoptującej,
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·w przypadku odnalezienia dotychczasowego właściciela lub opiekuna jego dane,
·datę przekazania zwierzęcia do schroniska.
3. Zwierzętom umieszczonym w kojcach na terenie Punktu Zatrzymań Zwierząt w miejscowości Ostrowo,
zapewnia się utrzymanie oraz opiekę weterynaryjną sprawowaną przez lekarza weterynarii.
4. Po upływie 30 dni od odłowienia, zwierzęta zostają przewiezione do schroniska dla zwierząt, z którym
Gmina Mrocza ma podpisaną umowę.
§ 5. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, z którym na
podpisaną umowę, na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.
2. Zabiegom, o których mowa w ust.1, nie podlegają zwierzęta w okresie 30 dni od umieszczenia
w Punkcie Zatrzymań Zwierząt w miejscowości Ostrowo, z uwagi na możliwość odnalezienia lub zgłoszenia
się dotychczasowego właściciela lub opiekuna oraz możliwości oddania zwierzęcia do adopcji.
3. Zabiegi sterylizacji albo kastracji przeprowadza tylko i wyłącznie lekarz weterynarii.
§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, realizowane jest w szczególności poprzez:
·Straż Miejska w Mroczy oraz Referat Obsługi Komunalnej, Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy
w pierwszej kolejności podejmuje działania w zakresie odnalezienia dotychczasowego właściciela lub
opiekuna zwierzęcia, poprzez zamieszczanie informacji o odłowionych zwierzętach na tablicach ogłoszeń
na terenie Miasta i Gminy Mrocza oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy
( www.mrocza.pl
),
·Straż Miejska w Mroczy oraz Referat Obsługi Komunalnej, Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy
podejmuje działania w zakresie adopcji odłowionych zwierząt, poprzez zamieszczanie informacji
o odłowionych zwierzętach na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Mrocza oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy ( www.mrocza.pl
),
·Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli bezdomnych
zwierząt np. Stowarzyszeniem Pogotowiem dla Zwierząt, Plac Pocztowy 4/6, 64 - 980 Trzcianka.
·Schronisko dla zwierząt prowadzone przez Fundację na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka”,
z którym Gmina Mrocza ma podpisaną umowę. Schronisko podejmuje działania w zakresie poszukiwania
nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska z terenu Miasta i Gminy Mrocza.
§ 7. Usypianie ślepych miotów
1. Znalezione lub przygarnięte ślepe mioty zwierząt i te, które narodzą się w Punkcie Zatrzymań Zwierząt
w miejscowości Ostrowo (dla których nie ma możliwości zapewnienia opiekuna) będą usypiane.
2. Usypianie ślepych miotów przeprowadza lekarz weterynarii współpracujący z Urzędem Miasta i Gminy
w Mroczy.
3. Fakt uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Referat Obsługi
Komunalnej, Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.
4. Zwłoki uśpionych zwierząt będą odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie
służby do tego przeznaczone, z którymi Gmina Mrocza ma podpisaną stosowną umowę.
5. Usypianie ślepych miotów, które urodzone zostały przez bezdomne zwierzęta przekazane do schroniska
z terenu Miasta i Gminy Mrocza w ramach podpisanej umowy, to zadanie powierzone podmiotowi
prowadzącemu schronisko.
§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną umieszczone w jednym z dwóch gospodarstw:
·Przedsiębiorstwo Rolno - Przemysłowe „Przem - Rol” Spółka z o.o. Modrakowo, Modrakowo 1, 89 115 Mrocza,
·Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjno - Usługowa Wyrza, Wyrza 9/1, 89 - 115 Mrocza.

Id: AF723483-E43D-4575-9ACA-B58FD650088F. Podpisany

Strona 3

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina Mrocza podejmie starania w zakresie
znalezienia nowego właściciela lub opiekuna dla tych zwierząt.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
realizowane jest przez lekarza weterynarii świadczącego usługi w ramach prywatnej praktyki: Pana
Andrzeja Podlaszewskiego, Gabinet Weterynaryjny, Witosław 32, 89 - 115 Mrocza. Po uzgodnieniach
z lekarzem weterynarii zapewnienie opieki odbywać się będzie na każde wezwanie.
§ 10. Wskazanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób
wydatkowania tych środków
1. Na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta i Gminy Mrocza, zostały zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy Mrocza na 2019 rok
środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł, które zostaną wydatkowane w sposób następujący:
·4.000,00 zł, to środki zabezpieczone w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia), są to środki, które
zostaną wydatkowane na zakup karmy dla zwierząt bezdomnych w tym wolno żyjących kotów oraz
materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Punktu Zatrzymań Zwierząt w miejscowości
Ostrowo,
·1.000,00 zł, to środki zabezpieczone w § 4270 (zakup usług remontowych), są to środki, które zostaną
wydatkowane na remont bud i kojców znajdujących się w Punkcie Zatrzymań Zwierząt w miejscowości
Ostrowo,
·30.000,00 zł, to środki zabezpieczone w § 4300 (zakup usług pozostałych), są to środki, które zostaną
wydatkowane na utrzymanie zwierząt odebranych decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, utrzymanie
odłowionych bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska, gospodarstwa rolnego oraz usługi
weterynaryjne wykonywane przy ww. zwierzętach oraz wolno żyjących kotach.
2. Środki finansowe będą wydatkowane, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.
poz. 122), rada gminy corocznie określa, w drodze uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.
Przyjęcie powyższego programu pozwoli ograniczyć na terenie Miasta i Gminy Mrocza zjawisko
bezdomności zwierząt, stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie zwierząt. Poszukiwanie
dotychczasowych jak i nowych właścicieli lub opiekunów zapewni zwierzętom dom zdejmując z Gminy
Mrocza obowiązek opieki nad nimi, a zwierzętom zapewnione zostaną godne warunki bytowe. Wszystkie
działania wymienione w programie przyczynią się z pewnością do ograniczenia problemu bezdomności
zwierząt. Zakres realizacji programu będzie limitowany wysokością środków przeznaczonych w budżecie
Miasta i Gminy Mrocza na ten cel w danym roku budżetowym. Projekt programu został przekazany
i uzyskał pozytywną opinię powiatowego lekarza weterynarii oraz zarządców i dzierżawców obwodów
łowieckich działających na obszarze Gminy Mrocza.
Biorąc pod uwagę powyższe, uchwałę uznaje się za zasadną.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy
Tomasz Krakowski
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